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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2019/2018 

frá 11. mars 2019 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/1369 að því er varðar orkumerkingar 

kælitækja sem eru notuð við beina sölu (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/1369 frá 4. júlí 2017 um setningu ramma fyrir orkumerkingar 

og um niðurfellingu tilskipunar 2010/30/ESB (1), einkum 11. gr. og 16. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Með reglugerð (ESB) 2017/1369 er framkvæmdastjórninni falið vald til að samþykkja framseldar gerðir að því er varðar 

merkingu eða breytingu á kvarða á merkingu vöruflokka sem hafa umtalsverða möguleika á orkusparnaði og, þar sem 

við á, sparnaði á öðrum aðföngum. 

2) Í orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar COM(2016) 773 (2) (vinnuáætlun um visthönnun), sem framkvæmdastjórnin 

tók saman við beitingu 1. mgr. 16. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/125/EB (3), eru tilgreind forgangs-

verkefni samkvæmt rammanum fyrir visthönnun og orkumerkingar fyrir tímabilið 2016-2019. Kælitæki sem notuð eru 

við beina sölu teljast til orkutengdra vöruflokka sem setja skal í forgang í tengslum við framkvæmd undirbúnings-

rannsókna og endanlega samþykkt ráðstafana. 

3) Áætlað er að aðgerðir vinnuáætlunarinnar um visthönnun gætu skilað samtals meira en 260 TWh í árlegum orkusparnaði 

árið 2030, sem jafngildir því að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda árið 2030 um u.þ.b. 100 milljón tonn á ári. 

Kælitæki sem eru notuð við beina sölu eru einn af vöruflokkunum sem tilgreindir eru í vinnáætluninni um visthönnun 

með áætlaðan 48 TWh árlegan orkusparnað árið 2030. 

4) Framkvæmdastjórnin lét fara fram tvær undirbúningsrannsóknir á tækni-, umhverfis- og efnahagslegum þáttum 

kælitækja sem notuð eru við beina sölu, sem eru venjulega notuð í Sambandinu. Rannsóknirnar fóru fram í nánu 

samstarfi við hagsmunaaðila og hlutaðeigandi aðila frá Sambandinu og þriðju löndum. Niðurstöður þessara rannsókna 

voru gerðar opinberar og kynntar á samráðsvettvanginum um visthönnun, sem komið var á fót með 14. gr. reglugerðar 

(ESB) 2017/1369. 

5) Með undirbúningsrannsóknunum var komist að þeirri niðurstöðu að þörf væri á að innleiða kröfur um orkumerkingar 

fyrir kælitæki sem eru notuð við beina sölu. 

6) Undirbúningsrannsóknirnar staðfestu að orkunotkun á notkunartímanum er langmikilvægasti umhverfisþáttur kælitækja 

sem notuð eru við beina sölu. 

7) Undirbúningsrannsóknirnar hafa sýnt fram á að draga megi enn frekar úr raforkunotkun vara sem falla undir þessa 

reglugerð með ráðstöfun um orkumerkingu sem beinist að kælitækjum sem notuð eru við beina sölu. 

8) Þessi reglugerð ætti að gilda um eftirfarandi kælitæki sem notuð eru við beina sölu: stórmarkaðsskæliskápa (frysti- eða 

kæliskápa), drykkjarkæla, litla frysta fyrir rjómaís, frystiborð fyrir kúluís og kælda sjálfsala. 

9) Mínibarir og vínkælar sem eru notaðir við sölu ættu ekki að teljast til kælitækja sem notuð eru við beina sölu og ættu því 

að falla utan þessarar reglugerðar þar sem þeir falla undir gildissvið framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2019/2016 (4).  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 315, 5.12.2019, bls. 155. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 113/2021 

frá 19. mars 2021 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) og IV. viðauka (Orka) við EES-

samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 198, 28.7. 2017, bls. 1. 

(2) Orðsending framkvæmdastjórnarinnar. Vinnuáætlun um visthönnun 2016-2019 COM(2016) 773, lokagerð, 30.11.2016. 

(3) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/125/EB frá 21. október 2009 um ramma til að setja fram kröfur varðandi visthönnun að því er 

varðar orkutengdar vörur (Stjtíð. ESB L 285, 31.10.2009, bls. 10). 

(4) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/2016 frá 11. mars 2019 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) 2017/1369 að því er varðar orkumerkingar kælitækja og um niðurfellingu á framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 1060/2010 (Stjtíð. ESB L 315, 5.12.2019, bls. 102). 
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10) Lóðréttir kæli- eða frystiskápar sem kæla eða frysta með kyrrstöðulofti eru kælitæki sem eru notuð í atvinnuskyni og eru 

skilgreindir í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1095 (5) og ættu því að falla utan þessarar reglugerðar. 

11) Kælitæki sem notuð eru við beina sölu sem eru til sýnis á kaupstefnum ættu að hafa orkumerkimiðann ef fyrsta eining 

tegundarinnar hefur þegar verið sett á markað eða er sett á markað á kaupstefnunni. 

12) Mæla ætti viðeigandi mæliþætti vara með áreiðanlegum, nákvæmum og samanburðarnákvæmum mæliaðferðum. Þessar 

mæliaðferðir ættu að taka tillit til viðurkenndra mæliaðferða sem byggja á nýjustu og fullkomnustu tækni og, þar sem 

þeir liggja fyrir, samhæfðra staðla sem samþykktir hafa verið af evrópskum staðlastofnunum, sem taldar eru upp í 

I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1025/2012 (6). 

13) Íðorðanotkunin og prófunaraðferðirnar í þessari reglugerð eru í samræmi við íðorðanotkunina og prófunaraðferðirnar 

sem voru samþykktar í EN 16901, EN 16902, EN 50597 og EN ISO 23953-2. 

14) Með hliðsjón af því að sala orkutengdra vara á vettvangi vefhýsingar hefur aukist frekar en bein sala frá vefsetrum 

birgja ætti að tilgreina nákvæmlega að það sé á ábyrgð aðila sem sjá um söluvettvanga á netinu að merkimiðinn, sem 

birgirinn lætur í té, verði birtur nálægt verðinu. Þessir aðilar ættu að upplýsa seljandann um þá skyldu en ættu hvorki að 

bera ábyrgð á nákvæmni né innihaldi merkimiðans eða vöruupplýsingablaðsins sem lagt er fram. Hins vegar ættu þeir 

aðilar sem sjá um slíkan vettvang vefhýsingar, við beitingu b-liðar 1. mgr. 14. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 

2000/31/EB (7) um rafræn viðskipti, að grípa tafarlaust til aðgerða til að fella brott upplýsingar um vöruna, sem um er að 

ræða, eða hindra aðgengi að þeim ef þeir verða varir við að ekki sé farið að ákvæðunum (t.d. ef merkimiða eða 

vöruupplýsingablað vantar, þau séu ófullnægjandi eða ef um er að ræða rangan merkimiða eða rangt 

vöruupplýsingablað), t.d. ef tilkynning þess efnis berst frá markaðseftirlitsyfirvöldum. Birgir sem selur beint til 

endanlegra notenda gegnum sitt eigið vefsetur heyrir undir þær skyldur seljenda um fjarsölu sem um getur í 5. gr. 

reglugerðar (ESB) 2017/1369. 

15) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, voru ræddar á samráðsvettvanginum um visthönnun og meðal 

sérfræðinga aðildarríkjanna í samræmi við 14. og 18. gr. reglugerðar (ESB) 2017/1369. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Efni og gildissvið 

1. Með þessari reglugerð eru settar fram kröfur um merkingar og veitingu viðbótarvöruupplýsinga um kælitæki sem nota 

rafmagn sem eru notuð við beina sölu, þ.m.t. tæki sem seld eru til að kæla aðra hluti en matvæli. 

2. Þessi reglugerð gildir ekki um: 

a) kælitæki sem notuð eru við beina sölu sem eru eingöngu knúin með öðrum orkugjöfum en rafmagni, 

b) kælitæki sem notuð eru við beina sölu sem nota ekki gufuþjöppunarhringrás til kælingar, 

c) einingar sem eru ekki staðsettar á sama stað, eins og þjöppusamstæða með eimsvala, þjöppur eða vatnskældir eimsvalar, 

sem aðskilinn kæli- eða frystiskápur þarf að tengjast til að virka, 

d) kælitæki fyrir matvælavinnslu sem notuð eru við beina sölu, 

e) kælitæki sem notuð eru við beina sölu sem hafa verið sérstaklega prófuð og fengið samþykki fyrir geymslu lyfja eða 

vísindasýna,  

  

(5) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1095 frá 5. maí 2015 um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 

2009/125/EB að því er varðar kröfur varðandi visthönnun kæli- eða frystiskápa, sem notaðir eru í atvinnuskyni, blásturskæli- og 

blástursfrystiskápa, þjöppusamstæðna með eimsvala og vökvakæla fyrir vinnslukerfi (Stjtíð. ESB L 177, 8.7.2005, bls. 19). 

(6) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1025/2012 frá 25. október 2012 um evrópska stöðlun og breytingu á tilskipunum ráðsins 

89/686/EBE og 93/15/EBE og tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 2004/22/EB, 

2007/23/EB, 2009/23/EB og 2009/105/EB og niðurfellingu á ákvörðun ráðsins 87/95/EBE og ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins  

nr. 1673/2006/EB (Stjtíð. ESB L 316, 14.11.2012, bls. 12). 

(7) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/31/EB frá 8. júní 2000 um tiltekna lagalega þætti þjónustu, einkum rafrænna viðskipta,  

í tengslum við upplýsingasamfélagið á innri markaðnum (tilskipun um rafræn viðskipti) (Stjtíð. EB L 178, 17.7.2000, bls. 1). 
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f) kælitæki sem notuð eru við beina sölu sem eru ætluð til að selja og stilla út lifandi matvælum, s.s. kælitæki til að selja og 

sýna lifandi fisk og skelfisk, kæld fiskabúr og vatnstankar, 

g) salatkæliborð, 

h) lárétta þjónustuborðkæla með innbyggðri geymslu sem er hönnuð til að starfa við ganghitastig kælingar, 

i. kælitæki sem notuð eru við beina sölu sem eru ekki með innbyggð kælikerfi sem mynda og leiða kælt loft frá ytri 

kælieiningu. Undir þetta falla ekki aðskildir kæli- eða frystiskápar né kældir sjálfsalar í flokki 6 eins og skilgreint er í töflu 

4 í IV. viðauka, 

j) hornkæli- eða frystiskápa, 

k) sjálfsala sem eru hannaðir til að starfa við ganghitastig frystingar, 

l) þjónustuborðkæla með ísflögum fyrir fisk, 

m) kæli- eða frystiskápa sem notaðir eru í atvinnuskyni, hraðkæli- og hraðfrystiskápa, þjöppusamstæður með eimsvala og 

vökvakæla fyrir vinnslukerfi eins og skilgreint er í reglugerð (ESB) 2015/1095, 

n) vínkæla og míníbari. 

2. gr. 

Skilgreiningar 

Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir: 

1) „kælitæki sem notuð eru við beina sölu“: einangraður kæli- eða frystiskápur með einu eða fleiri hólfum með tiltekna 

hitastýringu, kældur með náttúrulegum eða þvinguðum varmaburði og þar sem kæling næst með einu eða fleiri ferlum 

sem nota orku og er ætlað til að stilla út og selja, með eða án beinnar afgreiðslu, matvæli og aðra vöru við tiltekin 

hitastig undir umhverfishita til viðskiptavina, aðgengileg beint með opnum hliðum eða með einni eða fleiri hurðum eða 

skúffum eða bæði, þ.m.t. einnig kælitæki sem notuð eru við beina sölu með svæði sem notuð eru fyrir geymslu matvæla 

eða annarrar vöru sem eru ekki aðgengileg viðskiptavinum, og að undanskildum míníbörum og vínkælum, 

2) „matvæli“: matur, innihaldsefni, drykkjarvörur, þ.m.t. vín, og aðrir hlutir sem einkum eru notaðar til neyslu og þarfnast 

kælingar við tiltekið hitastig, 

3) „þjöppusamstæða með eimsvala“: vara, sem hefur a.m.k. eina rafknúna þjöppu og einn eimsvala og getur kælt og 

viðhaldið lágu hitastigi eða miðlungshitastigi í kæliskáp eða frysti eða kælikerfi með því að nota gufuþjöppunarhringrás 

þegar hún hefur verið tengd við eimi og þenslubúnað, eins og skilgreint er í reglugerð (ESB) 2015/1095, 

4) „aðskilinn kæliskápur“: kælitæki sem notað er við beina sölu sem er sett saman úr verksmiðjuframleiddum íhlutum sem, 

til þess að virka sem kælitæki sem notuð eru við beina sölu, þarf enn fremur að tengjast einingum sem eru ekki 

staðsettar á sama stað (þjöppusamstæðu með eimsvala og/eða þjöppu og/eða vatnskældum eimsvala) og eru ekki 

innbyggður hluti kæliskápsins, 

5) „kælitæki fyrir matvælavinnslu sem notuð eru við beina sölu“: kælitæki sem notuð eru við beina sölu sem hafa verið 

sérstaklega prófuð og fengið samþykki fyrir matvælavinnslu s.s. rjómaísvélar eða kældir sjálfsalar með örbylgjubúnaði 

eða ísvélar. Undanskilin eru kælitæki sem notuð eru við beina sölu sem eru útbúin með einu hólfi sem er sérstaklega 

hannað fyrir matvælavinnslu sem er minna en því sem nemur 20% af samanlögðu nettórúmmáli tækisins, 

6) „nettórúmmál“: sá hluti af brúttórúmmáli hólfs sem eftir verður að frádregnu rúmmáli hólfa og rýma sem eru ónothæf til 

að geyma eða stilla út matvælum og annarri vöru, í rúmdesímetrum (dm3) eða lítrum (L), 

7) „brúttórúmmál“: rúmmál innan innri klæðningar án innréttinga og með hurð eða hlera lokuðum, í rúmdesímetrum (dm3) 

eða lítrum (L),  
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8) „sérstaklega prófað og samþykkt“: vara sem uppfyllir allar eftirfarandi kröfur: 

a) hún er sérstaklega hönnuð og hefur verið prófuð fyrir umrædd notkunarskilyrði eða notkun, samkvæmt umræddri 

löggjöf Sambandsins eða tengdri löggjöf, viðeigandi löggjöf aðildarríkis og/eða viðeigandi evrópskum eða 

alþjóðlegum stöðlum, 

b) henni fylgja gögn, sem skulu fylgja tækniskjölum í formi vottorðs, gerðarviðurkenningarmerkis eða 

prófunarskýrslu, þess efnis að varan hafi verið sérstaklega samþykkt fyrir umrædd notkunarskilyrði eða notkun, 

c) hún er sett á markað sérstaklega fyrir umrædd notkunarskilyrði eða notkun, eins og fram kemur a.m.k. í 

tækniskjölum, framlögðum upplýsingum um vöruna og öllu auglýsingar- eða markaðsefni, 

9) „salatkæliborð“: kælitæki sem notuð eru við beina sölu með einni eða fleiri hurðum eða skúffuframhliðum á lóðrétta 

hluta kæliborðsins og opum að ofan þar sem hægt er að koma fyrir geymsluílátum til skamms tíma til að auðvelda 

aðgengi að matvælum, t.d., flatbökuáleggi eða hráefni í salat, 

10) „láréttur þjónustuborðkælir með innbyggðri geymslu“: láréttur skápur fyrir beina afgreiðslu, með kæligeymslu sem 

nemur a.m.k. 100 lítrum (L) á hvern lengdarmetra sem vanalega situr ofan á undirstöðu þjónustuborðkælisins, 

11) „láréttur kæli- eða frystiskápur“: kælitæki sem notað er við beina sölu með láréttu útstillingarrými sem opnast og er 

aðgengilegt að ofan, 

12) „ganghitastig kælingar“: hitastig á bilinu -3,5 til 15 gráður á selsíus (°C) fyrir tæki sem eru útbúin með orkustjórnunar-

kerfum vegna orkusparnaðar og á bilinu -3,5 til 10 gráður á selsíus (°C) fyrir tæki sem eru ekki útbúin með 

orkustjórnunarkerfum vegna orkusparnaðar, 

13) „ganghiti“: viðmiðunarhitastig inni í hólfi á meðan á prófun stendur, 

14) „kældur sjálfsali“: kælitæki sem notað er við beina sölu sem er hannað til að taka við greiðslu eða sjálfsalamynt frá 

neytanda í skiptum fyrir kæld matvæli og aðra vöru án afskipta vinnuafls á staðnum, 

15) „hornkæli- eða frystiskápur“: kælitæki sem notað er við beina sölu sem er notað til þess að halda rúmfræðilegri samfellu 

milli tveggja kæliskápa sem eru hornréttir hvor á annan og/eða sem mynda beygju. Hornkæli- eða frystiskápur er ekki 

með greinanlegan lengdarás eða lengd þar sem lögun hans gegnir eingöngu því hlutverki að fylla út í rými (fleygur eða 

álíka) og er ekki hannaður til að starfa sem sjálfstæð kælieining. Hornið milli tveggja enda hornkæli- eða frystiskápsins 

nemur á bilinu 30° til 90°, 

16) „ganghitastig frystingar“: hitastig sem er lægra en -12 á selsíus (°C), 

17) „þjónustuborðkælar með ísflögum fyrir fisk“: láréttur kæliskápur fyrir beina afgreiðslu, hannaður og markaðssettur 

sérstaklega fyrir útstillingu á ferskum fiski. Hann einkennist af því að á yfirborði hans er lag af ísflögum til að viðhalda 

hitastigi á ferska fiskinum sem er til sýnis, þar að auki er hann með innbyggðu frárennslisopi, 

18) „vínkælir“: kælitæki með aðeins eina tegund hólfs til að geyma vín, með nákvæmri hitastýringu fyrir geymsluskilyrði og 

markhitastig víngeymsluhólfs og útbúinn með titringarvörn, eins og skilgreint er í framseldri reglugerð (ESB) 

2019/2016, 

19) „hólf“: lokað rými innan kælitækis sem notað er við beina sölu, aðskilið frá öðrum hólfum með millivegg, geymi eða 

álíka smíði sem auðvelt er að komast að í gegnum eina eða fleiri ytri hurðir og hægt er að deila því upp í smærri hólf. 

Að því er varðar þessa reglugerð, ef annað er ekki tekið fram, vísar „hólf“ til bæði hólfa og smærri hólfa, 

20) „ytri hurð“: sá hluti kælitækis sem notað er við beina sölu sem hægt er að færa eða fjarlægja svo hægt sé a.m.k. að færa 

farminn að utan og inn í kælitækið eða að innan og út fyrir kælitækið, 

21) „smærra hólf“: lokað rými í hólfi sem hefur annað bil ganghita en hólfið sem það er staðsett í,  
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22) „míníbar“: kælitæki með heildarrúmmál uppá hámark 60 lítra, sem er fyrst og fremst ætlað fyrir geymslu og sölu 

matvæla á hótelherbergjum og viðlíka húsnæði, eins og skilgreint er í framseldri reglugerð (ESB) 2019/2016, 

23) „sölustaður“: staður þar sem kælitæki sem notuð eru við beina sölu er stillt út eða eru til sölu, leigu eða kaupleigu, 

24) „orkunýtnistuðull“ (EEI): stuðull sem tilgreinir hlutfallslega orkunýtni kælitækis sem notað er við beina sölu, gefinn upp 

í hundraðshlutum, reiknaður út í samræmi við í 2. lið í IV. viðauka. 

3. gr. 

Skyldur birgja 

1. Birgjar skulu tryggja að: 

a) hvert kælitæki sem notað er við beina sölu sé afhent með prentuðum miða á því sniði sem sett er fram í III. viðauka, 

b) mæliþættir vöruupplýsingablaðsins, eins og sett er fram í V. viðauka, séu færðir í vörugagnagrunninn, 

c) vöruupplýsingablaðið verði fáanlegt á prentuðu formi óski seljandinn sérstaklega eftir því, 

d) upplýsingar sem tæknigögnin hafa að geyma, eins og sett er fram í VI. viðauka, séu færðar inn í vörugagnagrunninn, 

e) allar sjónrænar auglýsingar fyrir sérstaka tegund kælitækis sem notað er við beina sölu innihaldi orkunýtniflokkinn og þá 

ýmsu orkunýtniflokka sem tilgreindir eru á merkimiðanum í samræmi við VII. viðauka, 

f) allt tæknilegt kynningarefni eða annað kynningarefni að því er varðar sérstaka tegund kælitækja sem notuð eru við beina 

sölu, þ.m.t. tæknilegt kynningarefni eða annað kynningarefni á netinu, innihaldi orkunýtniflokk þeirrar tegundar og þá 

ýmsu orkunýtniflokka sem tilgreindir er á merkimiðanum í samræmi við VII. og VIII. viðauka, 

g) rafrænn merkimiði, á því sniði og með þeim upplýsingum sem settar eru fram í III. viðauka, sé gerður aðgengilegur 

seljendum fyrir hverja tegund kælitækis sem notað er við beina sölu, 

h) rafrænt vöruupplýsingablað, eins og sett er fram í V. viðauka, sé gert aðgengilegt seljendum fyrir hverja tegund kælitækis 

sem notað er við beina sölu. 

2. Orkunýtniflokkurinn skal byggður á orkunýtnistuðlinum sem reiknaður er út í samræmi við II. viðauka. 

4. gr. 

Skyldur seljenda 

Seljendur skulu tryggja að: 

a) hvert kælitæki sem notað er við beina sölu beri á sölustað, þ.m.t. á kaupstefnum, merkimiða frá birgjum, í samræmi við  

a-lið 1. mgr. 3. gr., á innbyggðum kælitækjum þannig að hann sjáist greinilega, og á öðrum kælitækjum sem notuð eru við 

beina sölu utan á framhlið eða ofan á kælitækinu, þannig að hann sjáist greinilega, 

b) ef um er að ræða fjarsölu, að merkimiðinn og vöruupplýsingablaðið fylgi með í samræmi við VII. og VIII. viðauka, 

c) allar sjónrænar auglýsingar fyrir sérstaka tegund kælitækis sem notað er við beina sölu, þ.m.t. á netinu, innihaldi 

orkunýtniflokkinn og þá ýmsu orkunýtniflokka sem tilgreindir eru á merkimiðanum í samræmi við VII. og VIII. viðauka, 

d) allt tæknilegt kynningarefni eða annað kynningarefni að því er varðar sérstaka tegund kælitækis sem notað eru við beina 

sölu, þ.m.t. tæknilegt kynningarefni eða annað kynningarefni á netinu, þar sem lýst er sérstökum tæknilegum mæliþáttum 

þess, innihaldi orkunýtniflokk þeirrar tegundar og þá ýmsu orkunýtniflokka sem tilgreindir eru á merkimiðanum í samræmi 

við VII. og VIII. viðauka.  
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5. gr. 

Skyldur á vettvangi vefhýsingar 

Þegar hýsingaraðili, eins og um getur í 14. gr. tilskipunar 2000/31/EB, leyfir beina sölu á kælitækjum sem notuð eru við beina 

sölu, í gegnum vefsetur sitt á netinu, skal þjónustuveitandinn sjá til þess að hægt sé að sýna rafræna merkimiða og rafrænt 

vöruupplýsingablað seljandans í birtingarkerfinu í samræmi við ákvæði VIII. viðauka og skal upplýsa seljandann um skylduna 

um að sýna þau. 

6. gr. 

Mæliaðferðir 

Upplýsingarnar, sem veita á skv. 3. og 4. gr., skulu fengnar með áreiðanlegum, nákvæmum og samanburðarnákvæmum mæli- 

og reikningsaðferðum sem taka tillit til viðurkenndra mæli- og reikningsaðferða sem byggjast á nýjustu tækni, eins og sett er 

fram í IV. viðauka. 

7. gr. 

Sannprófunaraðferð vegna markaðseftirlits 

Aðildarríkin skulu beita sannprófunaraðferðinni sem mælt er fyrir um í IX. viðauka við markaðseftirlit það sem um getur í  

3. mgr. 8. gr. tilskipunar (ESB) 2017/1369. 

8. gr. 

Endurskoðun 

Framkvæmdastjórnin skal endurskoða þessa reglugerð í ljósi tækniframfara og kynna niðurstöður þessa mats, þ.m.t. ef við á, 

drög að tillögu um endurskoðun, á samráðsvettvanginum eigi síðar en 25. desember 2023. Við endurskoðunina skal m.a. meta 

eftirfarandi: 

a) orkunýtniflokka, 

b) möguleikann á að taka tillit til þátta í tengslum við hringrásarhagkerfi, 

c) hagkvæmni þess að betrumbæta vöruflokkunina, m.a. að teknu tilliti til mismunar á sambyggðum og aðskildum kæli- eða 

frystiskápum. 

9. gr. 

Gildistaka og framkvæmd 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Hún kemur til framkvæmda frá og með 1. mars 2021. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 11. mars 2019. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 
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I. VIÐAUKI 

Skilgreiningar sem gilda um viðaukana 

Eftirfarandi skilgreiningar gilda: 

1) „drykkjarkælir“: kælitæki sem notað er við beina sölu sem er hannað til að kæla, á tilteknum hraða, pakkaðar 

drykkjarvörur sem eru ekki viðkvæmar fyrir skemmdum, að undanskildu víni, áfyllt við umhverfishita, til sölu við 

tiltekin hitastig undir umhverfishita. Í drykkjarkæli eru drykkjarvörurnar aðgengilegar með beinum hætti gegnum opnar 

hliðar eða eina eða fleiri hurðir, skúffur eða bæði. Hækka má hitastigið inni í kælinum þegar eftirspurn er engin í því 

skyni að spara orku, í ljósi þess að drykkjarvaran er ekki viðkvæm fyrir skemmdum, 

2) „frystir fyrir rjómaís“: láréttur lokaður frystiskápur ætlaður til að geyma og/eða stilla út og selja pakkaðan rjómaís, þar 

sem aðgengi notanda að pakkaða rjómaísnum næst með því að opna ógagnsætt eða gagnsætt lok ofan á frystinum, með 

nettórúmmál sem er ≤ 600 lítrar (L) og, eingöngu ef um er að ræða frysti fyrir rjómaís með gagnsæju loki, nettórúmmál 

deilt með heildarrúmmáli ≥ 0,35 metrar (m), 

3) „gagnsætt lok“: hurð úr gagnsæju efni sem er a.m.k. 75% yfirborði hurðarinnar og gerir endanotanda kleift að sjá hluti í 

gegnum það með skýrum hætti, 

4) „heildarútstillingarsvæði“: heildarsvæði þar sem matvæli og önnur vara er sýnileg, þ.m.t. rými sem eru sýnileg gegnum 

gler, skilgreint sem summa af áætluðu láréttu og lóðréttu yfirborðsflatarmáli nettórúmmálsins, gefið upp í fermetrum 

(m2), 

5) „QR-kóði“: fylkisstrikamerki á orkumerkimiða vörutegundar sem vísar á upplýsingar um þá tegund í opna hluta 

vörugagnagrunnsins, 

6) „árleg orkunotkun“ (AE): dagleg orkunotkun margfölduð með 365 (dögum á ári), gefin upp í kílóvattstundum á ári 

(kWh/á ári), eins og reiknað er út í samræmi við b-lið 2. liðar í IV. viðauka, 

7) „dagleg orkunotkun“ (Edaily): sú orka sem kælitæki sem notað er við beina sölu notar á 24 klukkustundum við 

viðmiðunarskilyrði, gefin upp í kílóvattstundum á dag (kWh/24 klst.), 

8) „stöðluð, árleg orkunotkun“ (SAE): árleg viðmiðunarorkunotkun kælitækis sem notað er við beina sölu, gefin upp í 

kílóvattstundum á ári (kWh/á ári), eins og reiknað er út í samræmi við c-lið 2. liðar í IV. viðauka, 

9) „M“ og „N“: mæliþættir reiknilíkans þar sem tekið er tilliti til að hvaða marki orkunotkun er háð heildar-

útstillingarsvæði eða -rúmmáli, með gildum sem eru sett fram í töflu 3 í IV. viðauka, 

10) „hitastigsstuðull“ (C): leiðréttingarstuðull þar sem tekið er tilliti til mismunar á ganghita, 

11) „loftslagsflokksstuðull“ (CC): leiðréttingarstuðull þar sem tekið er tillit til mismunarins á umhverfisskilyrðunum sem 

kælitækið er hannað fyrir, 

12) „P“: leiðréttingarstuðull þar sem tekið er tilliti til mismunarins á sambyggðum og aðskildum kæli- eða frystiskápum, 

13) „sambyggður kæli- eða frystiskápur“: kælitæki sem notað er við beina sölu með innbyggðu kælikerfi sem í er þjappa og 

þjöppusamstæða með eimsvala, 

14) „frystiborð fyrir kúluís“: kælitæki sem notað er við beina sölu þar sem rjómaís er geymdur, til sýnis og úr honum 

skafnar kúlur, innan tilgreindra hitamarka sem eru sett fram í töflu 4 í IV. viðauka, 

15) „uppréttur kæli- eða frystiskápur“: kælitæki sem notað er við beina sölu, með opnanlegu lóðréttu eða hallandi 

útstillingarrými, 
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16) „hálfuppréttur kæli- eða frystiskápur“: uppréttur kæliskápur með lóðréttu eða hallandi útstillingarrými með heildarhæð 

sem er ekki yfir 1,5 metrar (m), 

17) „sambyggður kæli- eða frystiskápur“: kælitæki sem notað er við beina sölu sem sameinar stefnu útstillingarrýmis og 

opnanlegra hurða á uppréttum og láréttum kæliskáp, 

18) „stórmarkaðsskæli- eða frystiskápur“: kælitæki sem notað er við beina sölu ætlað til að selja og stilla út matvælum og 

annarri vöru til smásölu, s.s. í stórmörkuðum. Drykkjarkælar, kældir sjálfsalar, frystiborð fyrir kúluís og frystar fyrir 

rjómaís teljast ekki stórmarkaðsskæli- eða frystiskápar, 

19) „kæliskápur“: kælitæki sem notað er við beina sölu sem stöðugt viðheldur hitastiginu á þeim vörum sem geymdar eru í 

kæliskápnum við ganghitastig kælingar, 

20) „frystir“: kælitæki sem notað er við beina sölu sem viðheldur hitastiginu á þeim vörum sem geymdar eru í skápnum við 

ganghitastig frystingar, 

21) „kæli- eða frystiskápur fyrir hilluvagna“: stórmarkaðsskæli- eða frystiskápur sem gerir það kleift að stilla út vörum beint 

af vörubrettum eða vögnum sem koma má inn í skápinn með því að lyfta, sveifla eða fjarlægja neðri framhlutann, ef 

hann er til staðar, 

22) „M-pakki“: prófunareining með hitamælibúnaði, 

23) „fjölhita sjálfsali“ kældur sjálfsali með a.m.k. tvö hólf með mismunandi ganghitastig, 

24) „birtingarkerfi“ (e. display mechanism): allir skjáir, þ.m.t. snertiskjáir eða önnur sjónræn tækni sem notuð er til að sýna 

notendum efni á netinu, 

25) „snertiskjár“: skjár sem bregst við snertingu, s.s. á spjaldtölvu, pennatölvu eða snjallsíma, 

26) „földuð birting“ (e. nested display): sjónrænt viðmót þar sem unnt er að opna mynd eða gagnamengi með músarsmelli, 

með því að renna músarbendli yfir það eða með því að víkka út aðra mynd eða gagnamengi á snertiskjá, 

27) „annar texti“: texti sem notaður er sem annar valkostur við myndræna útfærslu og gerir kleift að veita upplýsingar með 

öðrum hætti en myndrænum þegar birtingartæki ráða ekki við myndirnar eða til að bæta aðgengi, s.s. ílag fyrir 

raddgervlaforrit. 
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II. VIÐAUKI 

Orkunýtniflokkar 

Orkunýtniflokkur kælitækis sem notað er við beina sölu skal ákvarðaður á grunni orkunýtnistuðuls hans eins og fram kemur í 

töflu 1. 

Tafla 1 

Orkunýtniflokkar kælitækja sem notuð eru við beina sölu 

Orkunýtniflokkur EEI 

A EEI < 10 

B 10 ≤ EEI < 20 

C 20 ≤ EEI < 35 

D 35 ≤ EEI < 50 

E 50 ≤ EEI < 65 

F 65 ≤ EEI < 80 

G EEI ≥ 80 

Orkunýtnistuðull kælitækis sem notað er við beina sölu skal ákvarðaður í samræmi við 2. lið IV. viðauka. 
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III. VIÐAUKI 

Merkimiði fyrir kælitæki sem notuð eru við beina sölu 

1. MERKIMIÐI FYRIR KÆLITÆKI SEM NOTUÐ ERU VIÐ BEINA SÖLU, AÐ UNDANSKILDUM DRYKKJAKÆLUM OG 

FRYSTUM FYRIR RJÓMAÍS 

1.1. Merkimiði: 

 

1.2. Eftirfarandi upplýsingar skulu koma fram á merkimiðanum: 

I. QR-kóði, 

II. heiti eða vörumerki birgis, 

III. tegundarauðkenni birgis, 

IV. kvarði orkunýtniflokka frá A til G, 

V. orkunýtniflokkur ákvarðaður í samræmi við II. viðauka, 

VI. árleg orkunotkun í kWh á ári, námunduð að næstu heilu tölu, 

VII.  

— að því er varðar kælda sjálfsala: samanlagt nettórúmmál allra hólfa við ganghitastig kælingar, gefið upp í 

lítrum og námundað að næstu heilu tölu, 
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— að því er varðar öll önnur kælitæki sem notuð eru við beina sölu: samanlagt yfirborð þar sem vara er til sýnis 

við ganghitastig kælingar, gefið upp í fermetrum (m2) og námundað með tveimur aukastöfum, 

— að því er varðar kælitæki sem notuð eru við beina sölu sem eru ekki með hólf við ganghitastig kælingar: 

skýringarmynd og gildi í lítrum eða fermetrum (m2) í VII. lið er sleppt, 

VIII.  

— að því er varðar kælitæki sem notuð eru við beina sölu þar sem öll hólf við ganghitastig kælingar hafa sama 

hitaflokk, að undanskildum kældum sjálfsölum: 

— efri hitamörkin: hæsta hitastig heitasta M-pakkans í hólfinu eða hólfunum með ganghitastig kælingar, í 

gráðum á selsíus (°C), námundað að næstu heilu tölu, eins og sett er fram í töflu 4, 

— neðri hitamörkin: lægsta hitastig kaldasta M-pakkans í hólfinu eða hólfunum með ganghitastig kælingar, í 

gráðum á selsíus (°C), námundað að næstu heilu tölu, eða hæsta lágmarkshitastig allra M-pakka í hólfinu 

eða hólfunum við ganghitastig kælingar, í gráðum á selsíus (°C), námundað að næstu heilu tölu, eins og 

sett er fram í töflu 4, 

— að því er varðar kælda sjálfsala: 

— efri hitamörkin: hæsta mælda hitastig vöru í hólfinu eða hólfunum með ganghitastig kælingar, í gráðum á 

selsíus (°C), námundað að næstu heilu tölu, eins og sett er fram í töflu 4, 

— lægri hitamörkunum er sleppt, 

— að því er varðar kælitæki sem notuð eru við beina sölu sem eru ekki með hólf með ganghitastig kælingar: 

skýringarmynd og gildi í gráðum á selsíus (°C) í VIII. lið er sleppt, 

IX.  

— að því er varðar öll kælitæki sem notuð eru við beina sölu, að undanskildum sjálfsölum: samanlagt yfirborð þar 

sem vara er til sýnis við ganghitastig frystingar, gefið upp í fermetrum (m2) og námundað með tveimur 

aukastöfum, 

— að því er varðar kælitæki sem notuð eru við beina sölu sem eru ekki með hólf við ganghitastig frystingar: 

skýringarmynd og gildum í fermetrum (m2) í IX. lið er sleppt, 

X.  

— að því er varðar kælitæki sem notuð eru við beina sölu þar sem öll hólf með ganghitastig frystingar hafa sama 

hitaflokk, að undanskildum kældum sjálfsölum: 

— efri hitamörkin: hæsta hitastig heitasta M-pakkans í hólfinu eða hólfunum með ganghitastig frystingar, í 

gráðum á selsíus (°C), námundað að næstu heilu tölu, eins og sett er fram í töflu 4, 

— neðri hitamörkin: lægsta hitastig kaldasta M-pakkans í hólfinu eða hólfunum með ganghitastig frystingar, í 

gráðum á selsíus (°C), námundað að næstu heilu tölu, eða hæsta lágmarkshitastig allra M-pakka í hólfinu 

eða hólfunum með ganghitastig frystingar, í gráðum á selsíus (°C), námundað að næstu heilu tölu, eins og 

sett er fram í töflu 4, 

— að því er varðar kælda sjálfsala: 

— efri hitamörkin: hæsta mælda hitastig vöru í hólfinu eða hólfunum með ganghitastig frystingar, í gráðum á 

selsíus (°C), námundað að næstu heilu tölu, eins og sett er fram í töflu 4, 
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— lægri hitamörkunum er sleppt, 

— að því er varðar kælitæki sem notuð eru við beina sölu sem eru ekki með hólf með ganghitastig frystingar: 

skýringarmynd og gildum í gráðum á selsíus (°C) í X. lið er sleppt, 

XI. númer þessarar reglugerðar, þ.e. „2019/2018“. 

2. MERKIMIÐI FYRIR DRYKKJARKÆLA 

2.1. Merkimiði: 

 

2.2. Eftirfarandi upplýsingar skulu koma fram á merkimiðanum: 

I. QR-kóði, 

II. heiti eða vörumerki birgis, 

III. tegundarauðkenni birgis, 

IV. kvarði orkunýtniflokka frá A til G, 

V. orkunýtniflokkur ákvarðaður í samræmi við II. viðauka, 

VI. árleg orkunotkun í kílóvattstundum á ári, námunduð að næstu heilu tölu,  



Nr. 34/304 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 12.5.2021 

 

VII. samanlagt nettórúmmál allra hólfa við ganghitastig kælingar, gefið upp í lítrum (L) og námundað að næstu heilu 

tölu, 

VIII. hæsti meðalhiti allra hólfa með ganghitastig kælingar, í gráðum á selsíus (°C) og námundaður að næstu heilu tölu, 

eins og sett er fram í töflu 5, 

IX. heitasti umhverfishiti, í gráðum á selsíus (°C) og námundaður að næstu heilu tölu, eins og sett er fram í töflu 6, 

X. númer þessarar reglugerðar, sem er „2019/2018“. 

3. MERKIMIÐI FYRIR FRYSTA FYRIR RJÓMAÍS 

3.1. Merkimiði: 

 

3.2. Eftirfarandi upplýsingar skulu koma fram á merkimiðanum: 

I. QR-kóði, 

II. heiti eða vörumerki birgis, 

III. tegundarauðkenni birgis, 

IV. kvarði orkunýtniflokka frá A til G, 

V. orkunýtniflokkur ákvarðaður í samræmi við II. viðauka, 

VI. árleg orkunotkun í kWh á ári, námunduð að næstu heilu tölu,  
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VII. samanlagt nettórúmmál allra hólfa með ganghitastig frystingar, gefið upp í lítrum (L) og námundað að næstu heilu 

tölu, 

VIII. hæsti meðalhiti allra hólfa með ganghitastig frystingar, í gráðum á selsíus (°C), námundaður að næstu heilu tölu, 

eins og sett er fram í töflu 7, 

IX. hámarksumhverfishiti, í gráðum á selsíus (°C) og námundaður að næstu heilu tölu, eins og sett er fram í töflu 8, 

X. númer þessarar reglugerðar, sem er „2019/2018“. 

4. HÖNNUN MERKIMIÐA 

4.1. Hönnun merkimiða fyrir kælitæki sem notuð eru við beina sölu, að undanskildum drykkjarkælum og frystum fyrir 

rjómaís: 
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4.2. Hönnun merkimiða fyrir drykkjarkæla: 
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4.3. Hönnun merkimiða fyrir frysta fyrir rjómaís: 

 

4.4. Þar sem: 

a) Merkimiðarnir skulu vera minnst 96 mm á breidd og 192 mm á hæð. Ef merkimiðinn er prentaður á stærra sniði skal 

efni hans, eftir sem áður, vera í réttu hlutfalli við forskriftirnar hér að framan. 

b) Bakgrunnur merkimiðans skal vera 100% hvítur. 

c) Leturgerðirnar skulu vera Verdana og Calibri. 

d) Mál og forskriftir þáttanna, sem saman mynda merkimiðann, skulu vera eins og tilgreint er í hönnun merkimiðans í 

liðum 4.1 til 4.3. 

e) Nota skal CMYK-litaskipan: blár, blárauður, gulur og svartur, í samræmi við eftirfarandi dæmi: 0,70,100,0: 0% blár, 

70% blárauður, 100% gulur, 0% svartur.  
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f) Merkimiðarnir skulu uppfylla allar eftirfarandi kröfur (tölurnar vísa til myndarinnar hér að framan): 

 litir kennimerkis ESB skulu vera eftirfarandi: 

— bakgrunnurinn: 100,80,0,0, 

— stjörnurnar: 0,0,100,0, 

 litir orkukennimerkisins skulu vera eftirfarandi: 100,80,0,0, 

 QR-kóðinn skal vera 100% svartur, 

 heiti birgisins skal vera 100% svart og með feitu 9 pt Verdana-letri, 

 tegundarauðkenni birgis skal vera 100% svart og með hefðbundnu 9 pt Verdana-letri, 

 kvarðinn frá A til G skal vera eftirfarandi: 

— bókstafir kvarðans fyrir orkunýtni skulu vera 100% hvítir, með feitu 19 pt Calibri-letri og miðjujafnaðir við 

ás, 4,5 mm frá vinstri hlið örvanna, 

— litir örvanna fyrir kvarðann frá A til G skulu vera eftirfarandi: 

— flokkur A: 100,0,100,0, 

— flokkur B: 70,0,100,0, 

— flokkur C: 30,0,100,0, 

— flokkur D: 0,0,100,0, 

— flokkur E: 0,30,100,0, 

— flokkur F: 0,70,100,0, 

— flokkur G: 0,100,100,0, 

 innri skiptilínurnar skulu vera 0,5 pt á þykkt og liturinn skal vera 100% svartur, 

 bókstafur orkunýtniflokksins skal vera 100% hvítur og með feitu 33 pt Calibri-letri. Ör orkunýtniflokksins og 

samsvarandi ör í kvarðanum frá A til G skulu vera staðsettar þannig að oddar þeirra myndi beina línu. 

Bókstafurinn í örinni með orkunýtniflokknum skal vera staðsettur í miðju rétthyrnda hluta örvarinnar sem skal 

vera 100% svartur, 

 gildið fyrir árlega orkunotkun skal vera með feitu 28 pt Verdana-letri og „kWh/á ári“ skal vera með hefbundnu 

18 pt Verdana-letri. Textinn skal vera miðjujafnaður og 100% svartur, 

 táknmyndirnar skulu vera eins og fram kemur í hönnun merkimiðans og eins og hér segir: 

— línur táknmyndarinnar skulu vera 1,2 pt á þykkt og skulu þær og textinn (tölur og einingar) vera 100% 

svartur, 

— tölurnar undir táknmyndinni skulu vera með feitu 16 pt Verdana-letri og einingarnar með hefðbundnu 12 pt 

Verdana-letri, miðjusettar undir táknmyndinni, 

— gildið fyrir hitastig skal vera með feitu 12 pt Verdana-letri og „°C“ með hefðbundnu 12 pt Verdana-letri og 

annað hvort staðsett hægra megin við táknmyndina fyrir hitamæli eða innan í táknmyndinni fyrir 

umhverfishita, 
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 — fyrir kælitæki sem notuð eru við beina sölu, að undanskildum drykkjarkælum og frystum fyrir rjómaís: ef 

tækið er eingöngu með hólf fyrir frosið eða eingöngu hólf fyrir ófrosið, skal eingöngu sýna viðeigandi 

táknmyndir, eins og sett er fram í VII., VIII., IX. og X. lið liðar 1.2, miðjusettar milli innri skiptilínunnar 

undir árlegri orkunotkun og neðst á orkumerkimiðanum, 

 númer reglugerðarinnar skal vera 100% svart og með hefðbundnu 6 pt Verdana-letri. 
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IV. VIÐAUKI 

Mæliaðferðir og útreikningar 

Í þeim tilgangi að uppfylla kröfur þessarar reglugerðar og til sannprófunar á því að kröfur þessarar reglugerðar séu uppfylltar 

skal, við mælingar og útreikninga, nota samhæfða staðla, eða aðrar áreiðanlegar, nákvæmar og samanburðarnákvæmar aðferðir 

þar sem tillit er tekið til almennt viðurkenndra aðferða sem byggjast á nýjustu tækni. Þær skulu vera í samræmi við ákvæðin 

sem sett eru fram hér á eftir. Tilvísunarnúmer þessara samhæfðu staðla hafa verið birt í þessum tilgangi í Stjórnartíðindum 

Evrópusambandsins. 

1. Almenn prófunarskilyrði: 

a) umhverfisskilyrðin skulu samsvara setti 1, að undanskildum frystum fyrir rjómaís og frystiborðum fyrir kúluís sem skulu 

prófuð við umhverfisskilyrði sem samsvara setti 2, eins og sett er fram í töflu 2, 

b) ef hægt er að stilla hólf á annað hitastig, skal það prófað á lægsta ganghita, 

c) kældir sjálfsalar með hólfum með breytilegt rúmmál skulu prófaðir í samræmi við nettórúmmál hólfsins sem er með hæsta 

ganghitann þegar það er stillt á minnsta nettórúmmálið, 

d) fyrir drykkjarkæla skal tilgreindur hraði kælingar vera í samræmi við þann tíma sem það tekur kælinn að ná upphaflegum 

ganghita eftir að fyllt er á kælinn til hálfs. 

Tafla 2 

Umhverfisskilyrði 

 Þurrhiti, °C Rakastig, % Daggarmark, °C 
Massi vatnsgufu í þurru 

lofti, g/kg 

Sett 1 25 60 16,7 12,0 

Sett 2 30 55 20,0 14,8 

2. Ákvörðun orkunýtnistuðuls: 

a) Að því er varðar öll kælitæki sem notuð eru við beina sölu, er orkunýtnistuðullinn (EEI), gefinn upp í hundraðshlutum og 

námundaður með einum aukastaf, hlutfall árlegrar orkunotkunar (AE) (í kWh/á ári) og staðlaðrar árlegrar 

viðmiðunarorkunotkunar (SAE) (í kWh/á ári) og reiknaður út sem: 

EEI = AE/SAE. 

b) Árleg orkunotkun, gefin upp í kWh/á ári og námunduð með tveimur aukastöfum, er reiknuð út á eftirfarandi hátt: 

AE = 365 × Edaily, 

þar sem: 

— Edaily er orkunotkun kælitækisins sem notað er við beina sölu á 24 klst., gefin upp í kWh/24 klst. og námunduð með 

þremur aukastöfum. 

c) Stöðluð, árleg orkunotkun, gefin upp í kWh/á ári og námunduð með tveimur aukastöfum. Að því er varðar kælitæki sem 

notuð eru við beina sölu, þar sem öll hólf eru í sama hitaflokki og að því er varðar kælda sjálfsala er stöðluð, árleg 

orkunotkun reiknuð út á eftirfarandi hátt: 

SAE = 365 × P × (M + N × Y) × C, 

Að því er varðar kælitæki sem notuð eru við beina sölu, þar sem fleiri en eitt hólf eru í mismunandi hitaflokki og að því er 

varðar kælda sjálfsala er stöðluð, árleg orkunotkun reiknuð út á eftirfarandi hátt: 

𝑆𝐴𝐸 = 365 × 𝑃 × ∑ (𝑆 + 𝑁 × 𝑌𝑐)𝑛
𝑐=1 × 𝐶𝑐, 

þar sem: 

1) c er skrárnúmer fyrir gerð hólfs á bilinu 1 til n þar sem n er heildarfjöldi tegunda af hólfum.  
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2) Gildin fyrir M og N eru gefin upp í töflu 3. 

Tafla 3 

M- og N-gildi 

Flokkur Gildi fyrir M Gildi fyrir N 

Drykkjarkælar 2,1 0,006 

Frystar fyrir rjómaís 2,0 0,009 

Kældir sjálfsalar 4,1 0,004 

Frystiborð fyrir kúluís 25,0 30,400 

Uppréttir og sambyggðir stórmarkaðsskæliskápar 9,1 9,100 

Láréttir stórmarkaðsskæli- og frystiskápar 3,7 3,500 

Uppréttir og sambyggðir stórmarkaðsfrystiskápar 7,5 19,300 

Láréttir stórmarkaðsfrystiskápar 4,0 10,300 

Kæli- eða frystiskápar fyrir hilluvagna (frá 1. mars 2021) 9,2 11,600 

Kæli- eða frystiskápar fyrir hilluvagna (frá 1. september 

2023) 

9,1 9,100 

3) Gildin fyrir hitastigsstuðulinn C eru gefin upp í töflu 4. 

Tafla 4 

Hitaskilyrði og samsvarandi hitastuðlar, C 

a) Stórmarkaðskæli- og frystiskápar 

Flokkur Hitaflokkur 

Hæsta hitastig 

heitasta M-pakka 

(°C) 

Lægsta hitastig 

kaldasta M-pakka 

(°C) 

Hæsta hitastig 

allra M-pakka 

(°C) 

Gildi fyrir C 

Uppréttir, sambyggðir 

stórmarkaðskæli- og 

frystiskápar 

M2 ≤ +7 ≥ -1 á.e.v. 1,00 

H1 og H2 ≤ +10 ≥ -1 á.e.v. 0,82 

M1 ≤ +5 ≥ -1 á.e.v. 1,15 

Láréttir stórmarkaðskæli- og 

frystiskápar 

M2 ≤ +7 ≥ -1 á.e.v. 1,00 

H1 og H2 ≤ +10 ≥ -1 á.e.v. 0,92 

M1 ≤ +5 ≥ -1 á.e.v. 1,08 

Uppréttir og sambyggðir 

stórmarkaðsfrystiskápar 

L1 ≤ -15 á.e.v. ≤ -18 1,00 

L2 ≤ -12 á.e.v. ≤ -18 0,90 

L3 ≤ -12 á.e.v. ≤ -15 0,90 

Láréttir 

stórmarkaðsfrystiskápar 

L1 ≤ -15 á.e.v. ≤ -18 1,00 

L2 ≤ -12 á.e.v. ≤ -18 0,92 

L3 ≤ -12 á.e.v. ≤ -15 0,92 
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b) Frystiborð fyrir kúluís 

Hitaflokkur 
Hæsta hitastig heitasta  

M-pakka (°C) 

Lægsta hitastig kaldasta  

M-pakka (°C) 

Hæsta lágmarkshitastig allra 

M-pakka (°C) 
Gildi fyrir C 

G1 -10 -14 á.e.v. 1,00 

G2 -10 -16 á.e.v. 1,00 

G3 -10 -18 á.e.v. 1,00 

L1 -15 á.e.v. -18 1,00 

L2 -12 á.e.v. -18 1,00 

L3 -12 á.e.v. -15 1,00 

S Sérstök flokkun 1,00 

 

c) Kældir sjálfsalar 

Hitaflokkur (**) Hæsta mælda hitastig vöru (Tv) (°C) Gildi fyrir C 

Flokkur 1 7 

1+(12-TV)/25 

Flokkur 2 12 

Flokkur 3 3 

Flokkur 4 (TV1+TV2)/2 (*) 

Flokkur 6 (TV1+TV2)/2 (*) 

 

d) önnur kælitæki sem notuð eru við beina sölu 

Flokkur Gildi fyrir C 

Annar búnaður 1,00 

Athugasemdir: 

(*) Fyrir fjölhita sjálfsala er Tv meðaltalið af TV1 (hæsta mælda hitastig vöru í hlýjasta hólfinu) og TV2 (hæsta mælda hitastig vöru í 

kaldasta hólfinu) 

(**) flokkur 1 = dósa- og flöskukælar með lokaða framhlið þar sem vörurnar eru geymdar í stöflum, flokkur 2 = dósa- og flöskukælar 

með glerframhlið, kælar fyrir sælgæti og léttar máltíðir, flokkur 3 = kælar með glerframhlið eingöngu fyrir matvæli sem eru 

viðkvæm fyrir skemmdum, flokkur 4 = fjölhita kælar með glerframhlið, flokkur 6 = samsettir kælar með mismunandi flokka 

kæla í sama vélarhúsi sem eru knúnir með einum vökvakæli. 

á.e.v. = á ekki við 
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4) Stuðull Y er reiknaður út með eftirfarandi hætti: 

a) fyrir drykkjarkæla: 

Yc er jafngilt rúmmál hólfa drykkjarkælis með markhitastigið Tc, (Veqc), reiknað út með eftirfarandi hætti: 

Yc = Veqc = brúttórúmmálc × ((25 - Tc)/20) × CC; 

þar sem Tc er meðalhiti hitaflokks hólfs og CC er loftslagsflokksstuðullinn. Gildi fyrir Tc eru tilgreind í töflu  

5. Gildi fyrir CC eru tilgreind í töflu 6. 

Tafla 5 

Hitaflokkar og samsvarandi meðalhiti hólfs (Tc) fyrir drykkjarkæla 

Hitaflokkur Tc (°C) 

K1 +3,5 

K2 +2,5 

K3 -1,0 

K4 +5,0 

Tafla 6 

Notkunarskilyrði og CC-gildi fyrir drykkjarkæla 

Hæsti umhverfishiti (°C) Rakastig í andrúmslofti (%) CC 

+25 60 1,00 

+32 65 1,05 

+40 75 1,10 

b) fyrir frysta fyrir rjómaís: 

Yc er jafngilt rúmmál hólfa frystis fyrir rjómaís með markhitastigið Tc, (Veqc), reiknað út með eftirfarandi hætti: 

Yc = Veqc = Nettórúmmál × ((12 - Tc)/30) × CC; 

þar sem Tc er meðalhiti hitaflokks hólfs og CC er loftslagsflokksstuðullinn. Gildi fyrir Tc eru tilgreind í töflu 7. 

Gildi fyrir CC eru tilgreind í töflu 8. 

Tafla 7 

Hitaflokkar og samsvarandi meðalhiti hólfs (Tc) fyrir frysta fyrir rjómaís 

Hitaflokkur 

Tc (°C) 
Hæsta hitastig M-pakka sem er kaldara eða 

jafnt neðangreindu hitastigi í öllum 

prófunum (nema við prófun þar sem lok er 

opnað) (°C) 

Hæsta hámarkshitastig M-pakka sem er 

leyfilegt við prófun þar sem lok er opnað 

(°C) 

-18 2 -18,0 

-7 2 -7,0 
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Tafla 8 

Notkunarskilyrði og samsvarandi CC-gildi fyrir frysta fyrir rjómaís 

 

Lágmark Hámark 

CC 
Umhverfishiti 

(°C) 

Rakastig í 

andrúmslofti (%) 

Umhverfishiti 

(°C) 

Rakastig í 

andrúmslofti (%) 

Frystir fyrir rjómaís með 

gagnsæju loki 

16 80 30 55 1,00 

35 75 1,10 

40 40 1,20 

Frystir fyrir rjómaís með 

ógagnsæju loki 

16 80 30 55 1,00 

35 75 1,04 

40 40 1,10 

c) að því er varðar kælda sjálfsala: 

er Y nettórúmmál kælda sjálfsalans, sem er summa rúmmáls allra hólfa þar sem þær vörur sem eru 

aðgengilegar til sölu eru geymdar og rýmisins þar sem vörurnar fara um í söluferlinu, gefið upp í lítrum (L) og 

námundað að næstu heilu tölu. 

d) að því er varðar öll önnur kælitæki sem notuð eru við beina sölu: 

er Yc er summa heildarútstillingarsvæðis allra hólfa í sama hitaflokki kælitækisins sem notað er við beina sölu, 

gefin upp í fermetrum (m2) og námunduð með tveimur aukastöfum. 

5) Gildi fyrir P eru tilgreind í töflu 9. 

Tafla 9 

P-gildi 

Gerð kæli- eða frystiskáps P 

Sambyggðir stórmarkaðskæli- og frystiskápar 1,10 

Önnur kælitæki sem notuð eru við beina sölu 1,00 
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V. VIÐAUKI 

Vöruupplýsingablað 

Samkvæmt b-lið 1. liðar 3. gr skal birgirinn færa upplýsingarnar, sem settar eru fram í töflu 10, í vörugagnagrunninn. 

Tafla 10 

Vöruupplýsingablað 

Heiti eða vörumerki birgis: 

Heimilisfang birgis (b): 

Tegundarauðkenni: 

Notkun: Útstilling og sala 

Gerð kælitækja sem notuð eru við beina sölu: 

[Drykkjarkælar/frystar fyrir rjómaís/frystiborð fyrir kúluís/stórmarkaðskæli- og frystiskápar/kældir sjálfsalar] 

Kóði fyrir hóp kæli- og frystiskápa samkvæmt samhæfðum 

staðli eða öðrum áreiðanlegum, nákvæmum og samanburðar-

nákvæmum aðferðum í samræmi við IV. viðauka. 

Til dæmis: [HC1/…/HC8], [VC1/…/VC4] 

Sértækir mæliþættir vöru 

(Drykkjarkælar: fyllið út lið 1, frystar fyrir rjómaís: fyllið út lið 2, frystiborð fyrir kúluís: fyllið út lið 3, stórmarkaðskæli- og 

frystiskápar: fyllið út lið 4, kældir sjálfsalar: fyllið út lið 5. Hafi kælitæki sem notuð eru við beina sölu hólf með mismunandi 

hitastigi, eða hólf sem má stilla á mismunandi hitastig, skal endurtaka línurnar fyrir hvert hólf eða hitastillingu): 

1. Drykkjarkælar 

Brúttórúmmál (dm3 eða L) 

Umhverfisskilyrði sem kælitækið hentar við  

(samkvæmt töflu 6) 

Hæsta hitastig (°C) Rakastig (%) 

x x x 
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2. Frystir fyrir rjómaís með [gagnsæju/ógagnsæju loki]: 

Netttórúmmál (dm3 eða L) 

Umhverfisskilyrði sem kælitækið hentar við (samkvæmt töflu 8) 

Hitasvið (°C) Rakastigssvið (%) 

lágmark hámark lágmark hámark 

x x x x x 

3. Frystiborð fyrir kúluís 

Heildarútstillingarsvæði (m2) Hitaflokkur (samkvæmt b-lið í töflu 4) 

x,xx [G1/G2/G3/L1/L2/L3/S] 

4. [Sambyggður/aðskilinn][láréttur/uppréttur (að frátöldum hálfuppréttum)/hálfuppréttur/sambyggður] 

stórmarkaðskæli- og frystiskápur fyrir hilluvagna: [já/nei]: 

Heildarútstillingarsvæði (m2) Hitaflokkur (samkvæmt a-lið í töflu 4) 

x,xx [kæliskápur: [M2/H1/H2/M1]/frystiskápur: [L1/L2/L3]] 

5. Kældir sjálfsalar, [dósa- og flöskukælar með lokaða framhlið þar sem vörurnar eru geymdar í stöflum/kælar með 

glerframhlið fyrir [dósir og flöskur, sælgæti og léttar máltíðir/eingöngu fyrir matvæli sem eru viðkvæm fyrir 

skemmdum]/fjölhita kæliskápar fyrir [fyllið út gerð matvæla sem þeir eru ætlaðir fyrir/samsettir kælar með 

mismunandi flokka kæla í sama vélarhúsi sem eru knúnir með einum vökvakæli fyrir [fyllið út gerð matvæla sem þeir 

eru ætlaður fyrir]]: 

Rúmmál (dm3 eða L) Hitaflokkur (samkvæmt c-lið í töflu 4) 

x flokkur [1/2/3/4/6] 

Almennir mæliþættir vara: 

Mæliþáttur Gildi Mæliþáttur Gildi 

Árleg orkunotkun 

(kWh/á ári) (d) 
x,xx 

Ráðlagt hitastig fyrir bestu geymslu matvæla (°C) (Þessar 

stillingar skulu ekki stangast á við hitaskilyrðin sem eru sett 

fram í töflu 4, 5 eða 6 í IV. viðauka, eftir því sem við á) 

x 

EEI x,x Orkunýtniflokkur [A/B/C/D/E/F/G] (c) 

Mæliþættir ljósgjafa (a) (b): 

Gerð ljósgjafa [Gerð] 

Orkunýtniflokkur [A/B/C/D/E/F/G] (c) 
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Lágmarkstímalengd ábyrgðarinnar sem boðin er af birginum (b): 

Viðbótarupplýsingar: 

Veftengill á vefsetur birgis þar sem upplýsingarnar í 3. lið II. viðauka við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2019/2024 (1) (b) er að finna: 

(a) eins og ákvarðað er í samræmi við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/2015 (2). 

(b) þessir liðir skulu ekki teljast skipta máli að því er varðar 4. mgr. 4. gr. reglugerðar (ESB) nr. 2017/1369. 

(c) ef lokainnihald þessa dálks kemur sjálfkrafa úr vörugagnagrunninum skal birgirinn ekki færa inn þessi gögn. 

(d) ef kælitækið sem notað er við beina sölu er með mismunandi hólf með mismunandi hitastigi skal gefa upp árlega orkunotkun samþættu 

einingarinnar. Ef aðskilin kælikerfi kæla mismunandi hólf í sömu einingu skal einnig gefa upp orkunotkun í tengslum við hvert undirkerfi, 

ef mögulegt er.   

  

(1) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/2024 frá 11. mars 2019 um kröfur varðandi visthönnun kælitækja sem eru notuð við 

beina sölu samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/125/EB (Stjtíð. ESB L 315, 5.12.2019, bls. 313). 

(2) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/2015 frá 11. mars 2019 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) 2017/1369 að því er varðar orkumerkingar ljósgjafa og um niðurfellingu á framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 874/2012 (Stjtíð. ESB L 315, 5.12.2019, bls. 68). 
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VI. VIÐAUKI 

Tæknigögn 

1. Tæknigögnin sem um getur í d-lið 1. mgr. 3. gr. skulu innihalda eftirfarandi þætti: 

a) upplýsingarnar sem settar eru fram í V. viðauka, 

b) upplýsingarnar sem settar eru fram í töflu 11, 

Tafla 11 

Viðbótarupplýsingar sem fylgja skulu í tæknigögnum 

Almenn lýsing á kælitæki sem notað er við beina sölu þannig að hana megi sanngreina auðveldlega og án 

nokkurs vafa: 

Forskriftir fyrir vöru 

Almennar forskriftir fyrir vöru: 

Mæliþáttur Gildi Mæliþáttur Gildi 

Árleg orkunotkun (kWh/á ári) x,xx Stöðluð, árleg orkunotkun (kWh/á ári) x,xx 

Dagleg orkunotkun (kWh/24 

klst.) 
x,xxx Umhverfisskilyrði [Sett 1/Sett 2] 

M x,x N x,xxx 

Hitastigsstuðull (C) x,xx Y x,xx 

P x,xx   

Loftslagsflokksstuðull (CC) (a) x,xx Markhitastig (Tc) (°C) (a) x,x 

Viðbótarupplýsingar: 

Tilvísanir í samhæfðu staðlana eða aðrar áreiðanlegar, nákvæmar og samanburðarnákvæmar aðferðir sem notaðar eru: 

Eftir því sem við á, auðkenni og undirskrift þess sem hefur umboð til að skuldbinda birginn: 

Skrá yfir sambærilegar tegundir, þ.m.t. tegundarauðkenni: 

(a) Eingöngu fyrir drykkjarkæla og frysta fyrir rjómaís 

2. Þegar upplýsinganna í tæknigögnum tiltekinnar tegundar hefur verið aflað: 

a) á grundvelli tegundar með sömu tæknilegu eiginleika sem máli skipta hvað varðar tækniupplýsingarnar, sem veita skal, 

en er framleidd af öðrum framleiðanda eða  
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b) með útreikningi á grundvelli hönnunar eða framreikningi á grundvelli annarrar tegundar frá sama eða öðrum 

framleiðanda, eða með báðum þessum aðferðum, 

skulu tæknigögnin innihalda upplýsingar um þessa útreikninga, hvaða mat framleiðandinn hefur gert til að staðfesta 

nákvæmni útreikninganna og, þar sem við á, yfirlýsingu sem staðfestir að tegundir frá mismunandi framleiðendum eru eins. 
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VII. VIÐAUKI 

Upplýsingar sem á að veita í sjónrænum auglýsingum og tæknilegu kynningarefni eða öðru kynningarefni í fjar- og 

símsölu, að undanskilinni fjarsölu á netinu 

1. Til að tryggja að sjónrænar auglýsingar fyrir kælitæki sem notuð eru við beina sölu samrýmist kröfunum, sem mælt er fyrir 

um í e-lið 1. mgr. 3. gr. og c-lið 4. gr., skal sýna orkunýtniflokkinn og röð orkunýtniflokka, sem koma fram á 

merkimiðanum, eins og sett er fram í 4. lið þessa viðauka.  

2. Til að tryggja að tæknilegt kynningarefni eða annað kynningarefni fyrir kælitæki sem notuð eru við beina sölu samrýmist 

kröfunum, sem mælt er fyrir um í f-lið 1. mgr. 3. gr. og d-lið 4. gr., skal sýna orkunýtniflokkinn og röð orkunýtniflokka, 

sem koma fram á merkimiðanum, eins og sett er fram í 4. lið þessa viðauka. 

3. Í tengslum við fjarsölu á kælitækjum sem notuð eru við beina sölu, í formi prentaðs efnis, verður að sýna orkuflokkinn og 

röð orkunýtniflokka, sem koma fram á merkimiðanum, eins og sett er fram í 4. lið þessa viðauka. 

4. Sýna skal orkunýtniflokkinn og röð orkunýtniflokkanna, eins og sýnt er á mynd 1, með: 

a) ör sem inniheldur bókstaf orkunýtniflokksins með hvítu, feitu Calibri-letri og í leturstærð sem er a.m.k. sambærileg 

þeirri sem sýnir verðið, þegar verðið er sýnt, í öllum öðrum tilvikum með auðsýnilegri og læsilegri leturstærð, 

b) lit þeirrar örvar sem samsvarar lit orkunýtniflokksins,  

c) tiltækum orkunýtniflokkum í 100% svörtu og 

d) stærðin skal vera þannig að örin sé auðsýnileg og læsileg. Bókstafurinn í ör orkunýtniflokksins skal vera staðsettur í 

miðju rétthyrnda hluta örvarinnar, með 100% svartan ramma, sem er 0,5 pt á breidd, umhverfis örina og bókstaf 

orkunýtniflokksins.  

Ef sjónrænar auglýsingarnar, tæknilegt kynningarefni eða annað kynningarefni eða prentað efni í fjarsölu er prentað einlitt 

getur örin í þessum sjónrænu auglýsingum, tæknilega kynningarefni, öðru kynningarefni eða prentaða efninu í fjarsölu 

verið einlit. 

Mynd 1 

Lituð/einlit vinstri/hægri ör þar sem tilgreindir eru núverandi orkunýtniflokkar 

 

5. Í fjarsölu í gegnum síma verður sérstaklega að upplýsa viðskiptavininn um orkunýtniflokk vörunnar og um röð 

orkunýtniflokka sem fram koma á merkimiðanum og að viðskiptavinurinn geti séð allan merkimiðann og 

vöruupplýsingablaðið á opnu vefsetri eða með því að óska eftir prentuðu afriti. 

6. Við allar þær aðstæður, sem tilgreindar eru í 1.–3. lið og 5. lið, verður að vera mögulegt fyrir viðskiptavininn að fá, sé þess 

óskað, prentað afrit af merkimiðanum og vöruupplýsingablaðinu. 
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VIII. VIÐAUKI 

Upplýsingar, sem veita á, ef um er að ræða fjarsölu á netinu 

1. Viðeigandi merkimiði, sem birgjar gera aðgengilegan í samræmi við g-lið 1. mgr. 3. gr., skal vera til sýnis í 

birtingarkerfinu, nálægt verði vörunnar, ef verðið er tilgreint, og í öllum öðrum tilvikum nálægt vörunni. Stærðin skal vera 

þannig að merkimiðinn sé auðsýnilegur, læsilegur og í réttu hlutfalli við stærðina sem tilgreind er í 4. lið III. viðauka. Sýna 

má merkimiðann með faldaðri birtingu en þá skal myndin, sem notuð er til að nálgast merkimiðann, vera í samræmi við 

forskriftirnar sem mælt er fyrir um í 3. lið þessa viðauka. Ef notuð er földuð birting skal merkimiðinn birtast þegar fyrst er 

smellt með músinni á hann, músarbendli er rennt yfir hann eða þegar myndin er víkkuð út á snertiskjá. 

2. Á myndinni, sem notuð er til að nálgast merkimiðann ef um er að ræða faldaða birtingu, eins og sýnt er á mynd 2, skal: 

a) vera ör í þeim lit sem samsvarar orkunýtniflokki vörunnar á merkimiðanum, 

b) orkunýtniflokkur vörunnar koma fram á örinni með hvítu, feitu Calibri-letri og í leturstærð sem samsvarar þeirri sem 

sýnir verðið, ef verðið er tilgreint, í öllum öðrum tilvikum með auðsýnilegri og læsilegri leturstærð og 

c) hafa tiltæka orkunýtniflokka í 100% svörtu og 

d) vera á öðru af tveimur eftirfarandi sniðum og stærðin skal vera þannig að örin sé auðsýnileg og læsileg. Bókstafurinn í 

ör orkunýtniflokksins skal vera staðsettur í miðju rétthyrnda hluta örvarinnar með sýnilegan ramma, í 100% svörtu, 

umhverfis örina og bókstaf orkunýtniflokksins. 

Mynd 2 

Dæmi um litaða vinstri/hægri ör, þar sem tilgreindir eru núverandi orkunýtniflokkar 

 

3. Ef um er að ræða faldaða birtingu skal röðin, sem merkimiðinn er sýndur í, vera eins og hér segir: 

a) myndin, sem um getur í 2. lið þessa viðauka, skal sýnd í birtingarkerfi, nálægt verði vörunnar, ef verðið er tilgreint, og í 

öllum öðrum tilvikum nálægt vörunni. 

b) myndin skal vera hlekkur á merkimiðann, sem settur er fram í III. viðauka, 

c) merkimiðinn skal sýndur eftir að smellt er með músinni á hann, músarbendli er rennt yfir hann eða myndin er víkkuð út 

á snertiskjá, 

d) merkimiðinn skal sýndur í sprettiglugga, nýjum flipa, nýrri síðu eða með skjámynd, 

e) til að stækka merkimiðann á snertiskjám skulu hefðbundnar aðferðir tækisins til snertistækkunar gilda, 

f) skjámyndinni með merkimiðanum skal lokað með lokunarvalmöguleika eða annarri staðlaðri aðferð til lokunar, 

g) ef ekki tekst að birta myndræna útfærslu af merkimiðanum á að birtast texti þar sem tilgreina skal orkunýtniflokk 

vörunnar í sambærilegri leturstærð og þeirri sem notuð er til að sýna verð ef verðið er tilgreint, og í öllum öðrum 

tilvikum í auðsýnilegri og læsilegri leturstærð. 

4. Rafrænt vöruupplýsingablað, sem birgjar gera aðgengilegt í samræmi við h-lið 1. mgr. 3. gr., skal vera til sýnis í 

birtingarkerfinu, nálægt verði vörunnar, ef verðið er tilgreint, og í öllum öðrum tilvikum nálægt vörunni. Stærðin skal vera 

þannig að vöruupplýsingablaðið sé auðsýnilegt og læsilegt. Sýna má vöruupplýsingablaðið í faldaðri birtingu, eða með því 

að vísa í vörugagnagrunninn, en þá skal hlekkurinn, sem notaður er til að nálgast það, vera auðsýnilegur og tilgreina með 

læsilegum hætti „vöruupplýsingablað“. Ef notuð er földuð birting skal vöruupplýsingablaðið birtast þegar fyrst er smellt á 

hlekkinn með músinni, músarbendli rennt yfir hann eða við útvíkkun hlekksins á snertiskjá. 
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IX. VIÐAUKI 

Sannprófunaraðferð vegna markaðseftirlits 

Vikmörk sannprófana, sem sett eru fram í þessum viðauka, eiga aðeins við um sannprófun yfirvalda aðildarríkis á yfirlýstum 

mæliþáttum og skal birgirinn ekki nota þá sem leyfileg vikmörk til að ákvarða gildin sem gefin eru upp í tæknigögnunum. 

Gildin og flokkarnir á merkimiðanum eða vöruupplýsingablaðinu skulu ekki vera hagstæðari fyrir birginn en tilkynnt gildi í 

tæknigögnunum. 

Ef tegund hefur verið hönnuð til að geta greint að verið sé að prófa hana (t.d. með því að bera kennsl á prófunarskilyrðin eða 

prófunarlotuna) og að bregðast sérstaklega við með því að breyta sjálfkrafa frammistöðu sinni meðan á prófun stendur í þeim 

tilgangi að ná hagstæðari gildum fyrir einhvern þeirra mæliþátta sem tilgreindir eru í þessari reglugerð eða í tæknigögnunum 

eða í einhverjum þeim gögnum sem fylgja með, telst tegundin og allar jafngildar tegundir ekki uppfylla kröfurnar. 

Við sannprófun á því hvort tegund vöru uppfylli kröfurnar, sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð, skulu yfirvöld 

aðildarríkjanna beita eftirfarandi aðferð: 

1) Yfirvöld aðildarríkis skulu sannprófa staka einingu af tegundinni. 

2) Tegundin skal teljast uppfylla viðeigandi kröfur, að því tilskildu að: 

a) gildin, sem gefin eru upp í tæknigögnunum samkvæmt 3. lið 3. gr. tilskipunar (ESB) 2017/1369 (yfirlýst gildi), og, eftir 

atvikum, gildin, sem notuð eru til að reikna út þessi gildi, séu ekki hagstæðari fyrir birginn en samsvarandi gildi í 

prófunarskýrslunum og 

b) gildin á merkimiðanum og vöruupplýsingablaðinu séu ekki hagstæðari fyrir birginn en yfirlýstu gildin og að tilgreindur 

orkunýtniflokkur sé ekki hagstæðari fyrir birginn en flokkurinn sem ákvarðast af yfirlýstu gildunum og 

c) þegar yfirvöld aðildarríkis prófa einingu af tegundinni, uppfylli ákvörðuð gildi (gildi viðeigandi mæliþátta, eins og þau 

mælast við prófanir, og gildin sem eru reiknuð út frá þessum mælingum) viðkomandi vikmörk sannprófana sem eru 

tilgreind í töflu 12. 

3) Ef niðurstöðurnar, sem um getur í a- eða b-lið 2. liðar, fást ekki telst tegundin og allar sambærilegar tegundir ekki uppfylla 

ákvæði þessarar reglugerðar. 

4) Ef niðurstöðurnar, sem um getur í c-lið 2. liðar, fást ekki skulu yfirvöld aðildarríkis velja þrjár viðbótareiningar af sömu 

tegund til prófunar. Að öðrum kosti mega þessar þrjár viðbótareiningar vera af einni eða fleiri sambærilegum tegundum. 

5) Tegundin skal teljast uppfylla viðeigandi kröfur ef meðaltal þessara ákvörðuðu gilda fyrir einingarnar þrjár uppfyllir 

viðkomandi vikmörk sem eru tilgreind í töflu 12. 

6) Ef niðurstaðan sem um getur í 5. lið fæst ekki telst tegundin og allar sambærilegar tegundir ekki uppfylla ákvæði þessarar 

reglugerðar. 

7) Yfirvöld aðildarríkis skulu gefa yfirvöldum annarra aðildarríkja og framkvæmdastjórninni allar viðeigandi upplýsingar, án 

tafar, eftir að ákvörðun um að tegundin uppfylli ekki ákvæði 3. og 6. liðar liggur fyrir. 

Yfirvöld aðildarríkis skulu nota mæli- og reikningsaðferðirnar sem settar eru fram í IV. viðauka. 

Yfirvöld aðildarríkis skulu eingöngu beita vikmörkum sannprófana, sem sett eru fram í töflu 12, og eingöngu beita aðferðinni, 

sem lýst er í 1.–7. lið, að því er varðar kröfurnar sem um getur í þessum viðauka. Öðrum vikmörkum, á borð við þau sem eru 

sett fram í samhæfðum stöðlum eða einhverri annarri mæliaðferð, skal ekki beitt að því er varðar mæliþættina í töflu 12. 
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Tafla 12 

Vikmörk við sannprófun á mældum mæliþáttum 

Mæliþættir Vikmörk við sannprófun 

Nettórúmmál, og nettórúmmál hólfs eftir atvikum Ákvarðað gildi (a) skal ekki vera meira en 3% eða 1 lítra lægra — hvort 

heldur er hærra gildið — en yfirlýst gildi. 

Brúttórúmmál, og brúttórúmmál hólfs eftir 

atvikum 

Ákvarðað gildi (a) skal ekki vera meira en 3% eða 1 lítra lægra — hvort 

heldur er hærra gildið — en yfirlýst gildi. 

Heildarútstillingarsvæði, og 

heildarútstillingarsvæði hólfs eftir atvikum 

Ákvarðað gildi (a) skal ekki vera meira en 3% lægra en yfirlýst gildi. 

Edaily Ákvarðað gildi (a) skal ekki vera meira en 10% hærra en yfirlýst gildi. 

AE Ákvarðað gildi (a) skal ekki vera meira en 10% hærra en yfirlýst gildi. 

(a) Ef um er að ræða þrjár viðbótareiningar sem prófaðar eru eins og mælt er fyrir um í 4. lið er ákvarðað gildi meðaltal gildanna sem 

ákvörðuð eru fyrir þessar þrjár viðbótareiningar. 

 


